�ુખ્યમંત્રી �ુવા સ્વાવલંબન યોજના હ�ઠળ સહાય માટ�ના અભ્યાસક્રમો�ું પ�રિશષ્ટ
ક્રમ
૧

મળવાપાત્ર સહાય
ટ� ૂશન ફ�ની ૫૦% રકમ મહ�મ
�. ૨,૦૦,૦૦૦/ - ની મયાર્દામાં
તથા રહ�વા જમવા તથા સાધન –
�ુસ્તક સહાય માટ�ના સ્નાતક

પદવી

અભ્યાસ�મ

• બેચલર ઓફ મેડ�સીન એન્ડ બેચલર

• મેડ�સીન એન્ડ સ�ર�
• ડ�ન્ટલ સ�ર�

ઓફ સ�ર� (એમબીબીએસ)
• બેચલર ઓફ ડ�ન્ટલ સ�ર�
(બી.ડ�.એસ)

કક્ષાના અભ્યાસક્રમો
૨

ટ� ૂશન ફ�ની ૫૦% રકમ મહ�મ

• બેચલર ઓફ એન્�િનયર�ગ

ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ

�. ૫૦,૦૦૦/ - ની મયાર્દામાં તથા

• બેચલર ઓફ ટ�કનોલો�

કોમ્�ુિનક�શન્સ ટ�કનોલો�, �ફોમ�શન ટ�કનોલો�, ઈલે�ક્ટ્રકલ ઈજનેર�, ઈલે�ક્ટ્રકલ

ઈજનેર�,

ઇન્સ્�મેન્ટ�શન

કંટોલ

ઈજનેર�,

�ફોમ�શન

એન્ડ

રહ�વા જમવા તથા સાધન –�ુસ્તક

એન્ડ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ, ઈલેક્ટ્રોિનક્સ એન્ડ કોમ્�ુિનક�શન્સ ઈજનેર�, ઈલેક્ટ્રોિનક્સ

સહાય માટ�ના સ્નાતક કક્ષાના

એન્ડ

અભ્યાસક્રમો

એન્વાયમ�ન્ટ સાયન્સ એન્ડ ઈજનેર�, ઈલેક્ટ્રોિનક્સ ઈજનેર�, એન્વાયમ�ન્ટ સાયન્સ

ટ��લકોમ્�ુિનક�શન્સ,

એગ્રીક્લચરલ

ઈજનેર�,

એન્વાયમ�ન્ટ

ઈજનેર�,

ટ�કનોલો�, એરોનો�ટકલ ઈજનેર�, ઓટોમોબાઇલ ઈજનેર�, ક�િમકલ ટ�કનોલો�,
ક�િમકલ ઈજનેર�, કોમ્પ્�ુટર ઈજનેર�, કોમ્પ્�ુટર સાયન્સ, કોમ્પ્�ુટર સાયન્સ એન્ડ
ઈજનેર� , કોમ્પ્�ુટ�ગ ઇન કોમ્પ્�ુટ�ગ, ટ�ક્ષટાઈલ ઈજનેર�, ટ�ક્ષટાઈલ ટ�કનોલો�,
ટ�ક્ષટાઈલ પ્રોડકશન, નેનો ટ�કનોલો�, પાવર ઈલેક્ટ્રોિનક્સ, પેટ્રો�લયમ ઈજનેર�,
પ્રોડકશન ઈજનેર�, પ્લાસ્ટ�ક ઈજનેર�, પ્લાસ્ટ�ક ટ�કનોલો�, �ડ ટ�કનોલો�, બાયો
ટ�કનોલો�, બાયોમે�ડકલ ઈજનેર�, મ�રન ઈજનેર�, માઇિન�ગ ઈજનેર�, િમક�નીકલ
ઈજનેર�, મેકાટ્રોનીક્સ,મેટલજ�, મેન્�ુફ�ક્ચ�ર�ગ ઈજનેર�, રબ્બર ટ�કનોલો�, વોટર
મેનેજમેન્ટ, િસિવલ

ઈજનેર�, િસિવલ

એન્ડ

ઇન્ફ્રા.

ઈજનેર�,

કન્સટ્રકશન

ટ�કનોલો�, એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફોમ�શન ટ�કનોલો�, ડ�ર� ટ�કનોલો�, ડ�ર� એન્ડ �ડ
ટ�કનોલો�, �ડ પ્રોસેસ�ગ ટ�કનોલો�, ર�ન્�ુએબલ એનજ� એન્ડ એન્વા એન્�,

• બેચલર ઓફ ફામર્સી

• ફામર્સી

• બેચલર ઓફ આક�ટ�ક્ચર

• આક�ટ�ક્ચર
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ટ� ૂશન ફ�ની ૫૦% રકમ મહ�મ
�. ૫૦,૦૦૦/ - ની મયાર્દામાં તથા

• બેચલર ઓફ હોટ�લ મેનેજમેન્ટ એન્ડ

• હોટ�લ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ક�ટર�ગ ટ�કનોલો�

ક�ટર�ગ ટ�કનોલો�

રહ�વા જમવા સહાય માટ�ના

• બેચલર ઓફ ડ�ઝાઈન

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો

• બેચલર ઓફ ઈન્ટ�ર�યર ડ�ઝાઈન
• બેચલર ઓફ પ્લાન�ગ

• ડ�ઝાઈન
• ઈન્ટ�ર�યર ડ�ઝાઈન
• પ્લાન�ગ

• બેચલર ઓફ ફ�ઝીયોથેરાપી

• ફ�ઝીયોથેરાપી

• બેચલર ઓફ નેચરોપથી
• બેચલર ઓફ આ�ુવ�દ , મેડ�સીન એન્ડ
સ�ર� (બીએએમએસ)
• બેચલર ઓફ હોિમયોપેથી , મેડ�સીન
એન્ડ સ�ર� (બીએચએમએસ)
• બેચલર ઓફ ઓથ�ટ�ક્સ એન્ડ

• નેચરોપથી
• આ�ુવ�દ

• હોિમયોપેથી
• ઓથ�ટ�ક્સ એન્ડ પ્રોસ્થેટ�ક્સ

પ્રોસ્થેટ�ક્સ
• બેચલર ઓફ ઓપ્ટોમેટ્ર�
• બેચલર ઓફ ઓ�ુપેશનલ થેરાપી
• બેચલર ઓફ ઓડ�યોલો� એન્ડ સ્પીચ
લેન્ગવેજ પેથોલો�

• ઓપ્ટોમેટ્ર�
• ઓ�ુપેશનલ થેરાપી
• ઓડ�યોલો� એન્ડ સ્પીચ લેન્ગવેજ પેથોલો�

• બેચલર ઓફ વેટરનર� સાયન્સ એન્ડ
• વેટરનર� સાયન્સ એન્ડ એનીમલ હસબન્ડર�

એનીમલ હસબન્ડર�

• નસ�ગ

• બેચલર ઓફ સાયન્સ-નસ�ગ
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૪

ટ� ૂશન ફ�ની ૫૦% રકમ મહ�મ

• બેચલર ઓફ આટર્સ (બી.એ.)

�ગ્રે�, ઈકોનોમીક્સ, સોશીયલ વકર્, સોિશયોલો�, �ુજરાતી, ઈિતહાસ, હ�ન્દ�,

�. ૧૦,૦૦૦/ - ની મયાર્દામાં તથા

�રલ ડ�વલપમેન્ટ, સંસ્�ૃત, ઉ�ુર્, પશ�યન, સાયકોલો�, �ઓગાફ�, પો�લટ�કલ

રહ�વા જમવા સહાય માટ�ના

સાયન્સ , સ્ટ�ટ�સ્ટ�ક્સ, ફ�લોસોફ�, ઈસ્લાિમક કલ્ચર, ઈન્ડ�યન કલ્ચર, ઈન્ડોલો�,

સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો

એકાઉન્ટ�ગ, સ્ટ�ટ�સ્ટ�ક્સ , બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ, કોમ્પ્�ુટર , બેન્ક�ગ, બેન્ક�ગ

• બેચલર ઓફ કોમસર્ (બી.કોમ)

એન્ડ ઈન્સ્�ુરન્સ, કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શન , ઈન્ટરનેશનલ બીઝનેશ, માક� ટ�ગ,
બીઝનેશ

ઈકોનોમીક્સ,

માક� ટ�ગ

મેનેજમેન્ટ,

એચ.આર.એમ,

�રલ

એન્ટ્રિપ્રિનયોરિશપ એન્ડ મેનેજમેન્ટ
• બેચલર ઓફ સાયન્સ (બી.એસ.સી)

ક�મેસ્ટ્ર�,

ફ�ઝીક્સ,

મેથ્સ,

બાયોલો�,

બાયોક�મસ્ે ટ્ર�,

માઈક્રોબાયોલો�,

બાયોટ�કનોલો�, એગ્રીબાયોટ�કનોલો� , એગ્રીકલ્ચર , હોટ�કલ્ચર, ફોર� સ્ટ્ર�, �ડ
સેફટ� એન્ડ

કવોલીટ� એસ્યોરન્સ, હોમ સાયન્સ & ન્�ુટ્ર�શીયન, �ઓલો�,

બોટની, સ્ટ�ટ�સ્ટ�ક્સ, ઈલેકટ્રોનીક્સ, ઓપ્ટ�મેટ્ર�ક્સ, ન્�ુટ્ર�શીયન એન્ડ ડાયેટ�ક્સ,
હોસ્પીટાલીટ�, હોમ સાયન્સ , �ડ ટ�કનોલો�, કોમ્પ્�ુટર સાયન્સ, ઈન્ફોમ�શન
ટ�કનોલો� , ટ�ક્ષટાઈલ ડ�ઝાઈન, �ઓગાફ�, �ઓલો�, હોટ�લ મેનેજમેન્ટ

૫

ટ� ૂશન ફ�ની ૫૦% રકમ મહ�મ

• બેચલર ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્ર�શન

• બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્ર�શન

• બેચલર ઓફ કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શન

• કોમ્પ્�ુટર એપ્લીક�શન

• બેચલર ઈન �રલ સ્ટડ�ઝ

• �રલ સ્ટડ�ઝ

• બેચલર ઓફ સોિશયલ વકર્સ

• સોિશયલ વકર્સ

• બેચલર ઓફ ફ�શર�ઝ સાયન્સ

• ફ�શર�ઝ સાયન્સ

• ડ�પ્લોમા

• આક�ટ�કચરલ આસી.,ઇન્સ્�મેનટ�શન એન્ડ કન્ટ્રોલ, ઈન્ફોમ�શન ટ�કનોલો�,

�. ૨૫,૦૦૦/ - ની મયાર્દામાં તથા

ઈલેકટ્ર�કલ એન્�., ઈલેકટ્રોિનકસ એન્ડ કોમ્પ્�ુનીક�શન, એન્વાયરમેન્ટ એન્�,

રહ�વા જમવા તથા સાધન –�ુસ્તક

ઓટોમોબાઈલ એન્�., ક�િમકલ એન્�., કોમ્પ્�ુટર એન્�., કોમ્પ્�ુટર સાયન્સ

સહાય માટ�ના ડ�પ્લોમા કક્ષાના

એન્ડ ઈજનેર� , ટ�ક્સટાઈલ �ડઝાઇન, ટ�ક્સટાઈલ પ્રોસેસ�ગ ટ�કનોલો�,

અભ્યાસક્રમો

ટ�ક્સટાઈલ મેન્�ુફક્� ચર�ગ એન્ડ ટ�કનોલો�, ટ્રાન્સપોટ� શન એન્�.,પાવર
ઈલેકટ્રોિનકસ, પેટ્રોક�મીકલ એન્�.,પ્લાસ્ટ�ક એન્�/ ટ�કનોલી�., િપ્રન્ટ�ગ
3

ટ�કનોલો�, ફ�બ્રીક�શન ટ�કનોલો�, બાયો મે�ડકલ એન્�., માઇન�ગ એન્�.,
િમક�િનકલ એન્�., મેકાટ્રોિનક્સ, મેટલજ� ,િસિવલ એન્�., સીડ�ડ�એમ,
સીરાિમક ટ�કનોલો�, એગ્રીકલ્ચર , હોટ�કલ્ચર, એગ્રો પ્રોસેસ�ગ, એગ્રીકલ્ચર
ઈજનેર�, વેટરનર�, ન્�ુટ્ર�શીયન & ડાયેટ�ક્સ, હોમ સાયન્સ, પ્લાસ્ટ�ક મોલ્ડ
ટ�કનોલી�, �ુલ એન્ડ ડાય મેક�ગ , ટાઉન પ્લાન�ગ, ફામર્સી, એરોનોટ�કલ,
ટ�ક્સટાઈલ ક�મેસ્ટ્ર�, હોટ�લ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ક�ટર�ગ ટ�કનોલો�, ફામર્સી, નસ�ગ
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